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related features of light from the TV screen as the speaker, the distance to the 
viewer and the pleasure of long-term contemplation, archetypical nature of the 
symbol of fire contribute to the creation of an atmosphere of rest and security, 
activate the unconscious feeling of comfort and safety. 

But, small-sized screens of phones, tablets, laptops, personal computers have 
completely different light properties. When using them without additional 
illumination, the contrast between dark surroundings and a light screen is such 
that the lateral vision remains almost unaffected. The spectator's distance is 
minimal, so the intensity of light is quite high, and the effect of light on the 
environment is not noticeable, because of focusing on the screen and limiting the 
viewing width by its size. In all cases, except for watching a video, the brightness 
difference is almost absent. When watching a video, the close position of the 
screen to the eyes and increased intensity of light thereby alleviate the effect of 
light dynamics. Accordingly, the properties of light from the screens of such 
devices have nothing to do with the properties of the light of the flame, the 
connection with the subconscious archetypal constructions is lost, the calming 
effect disappears and the emotional influence from the conscious perception of the 
content of a message is increased through the integration of the user's attention 
into the virtual reality of on-screen events. 
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Україна 
 

Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні розвиток 
сучасних інформаційних технологій, вплив інформатизації на процеси 
навчання вимагають підготовки висококваліфікованих фахівців з 
інформаційної, бібліотечної та архівної справи. До того ж, на ринку праці 
роботодавці прагнуть отримати фахівців, здатних до ефективної професійної 
комунікації.  

Мета дослідження – обґрунтування шляхів формування майбутніх фахівців 
інформаційно-документознавчої галузі до ефективної професійної комунікації. 
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Питання професійної готовності та зосередження уваги на окремих її 
компонентах підіймалися в працях І. Гузій [1], І. Крохмаль [2; 3], 
Ю. Романишин [5] та багатьох інших науковців. 

Вивчення наукової літератури дозволило виокремити основні компоненти 
готовності майбутніх фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
до ефективної професійної комунікації: мотиваційний, когнітивний, 
операційний, комунікативний, рефлексивно-креативний.  

Мотиваційний компонент передбачає створення умов, які спонукають 
студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності, сприяють 
формуванню в них позитивної мотивації цієї діяльності [5].  

Когнітивний компонент професійної готовності фахівців з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи об’єднує сукупність знань про сутність і 
специфіку обраної професійної діяльності, а також комплекс умінь і навичок, 
отриманих під час навчання, саме тих, що будуть застосовані у структурі 
власної професійної діяльності. Цей компонент є результатом пізнавальної 
діяльності. Його характеризують обсяг знань (ширина, глибина, системність), 
стиль мислення, сформованість умінь і навичок майбутнього фахівця [2]. 

Операційний компонент визначає різноманітні способи та засоби організації 
та здійснення навчання (уміння, дії, операції тощо) на різних рівнях навчально-
пізнавальної діяльності студентів.  

Комунікативний компонент готовності майбутнього фахівця з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи складається з таких показників: 

– уміння майбутніх фахівців налагоджувати стосунки, установлювати 
контакти з керівниками, колегами, підлеглими, партнерами та відвідувачами;  

– уміння орієнтуватися у ситуації ділового спілкування;  
– уміння застосовувати у своїй роботі вербальні й невербальні засоби 

спілкування, оскільки ці фахівці скеровують професійні дії щодо 
документаційного та бездокументаційного забезпечення управління;  

– дотримання етичних правил і норм ділового, професійного спілкування;  
– уміння уважно слухати, відчувати, сприймати, розуміти свого 

співрозмовника;  
– уміння дотримуватися професійного такту та успішно розв’язувати 

проблеми під час конфліктних ситуацій;  
– уміння допомагати своїм колегам долати проблеми в міжособистісному 

спілкуванні;  
– прагнення до подальшої професійної діяльності, постійного 

вдосконалення усного й писемного ділового мовлення [3]. 
За рефлексивно-креативним компонентом перевіряється здатність 

студентів до самооцінки та прояву творчих здібностей [5]. 
Головною умовою та основою формування готовності майбутніх фахівців 

інформаційно-документознавчої галузі є особистісно-орієнтоване навчання. 
Формування готовності до професійної комунікації буде більш ефективним, 
якщо в основі особистісно-орієнтованої організації процесу навчальної 
діяльності викладач застосовуватиме сучасні технології активного навчання. 
На нашу думку, власне активна діяльність майбутніх фахівців з інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи сприяє ефективному процесу готовності до 
подальшої професійної комунікації. Активні форми й методи навчання 
спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, що є дуже 
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важливим для майбутнього фахівця інформаційно-документознавчої галузі, а й 
на креативне мислення, що породжує генерування нових ідей.  

Технології активного навчання дослідники розподіляють на неімітаційні та 
імітаційні. Неімітаційні технології передбачають активізацію процесу 
навчально-пізнавальної діяльності студентів за рахунок відбору проблемного 
змісту навчання, способів проведення заняття, технічних засобів, а також 
створення діалогічної взаємодії між викладачами та студентами. В основі 
імітаційних технологій міститься імітаційне та імітаційно-ігрове моделювання, 
тобто відтворення під час навчального процесу ситуацій, наближених до 
подальшої професійної діяльності. 

Для формування готовності майбутніх фахівців інформаційно-
документознавчої галузі до ефективної професійної комунікації важливим є 
паралельне застосування імітаційних і неімітаційних технологій у навчальній 
діяльності. У свою чергу, імітаційні методи навчання розподіляються на неігрові 
(аналіз конкретних виробничих ситуацій, імітаційні вправи, тренінги) та ігрові 
(ділові ігри, ігрове проектування тощо). На заняттях з фахових дисциплін для 
студентів спеціальності „Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” 
доречним є використання неімітаційних методів, зокрема проблемних лекцій, 
проблемних семінарів, „мозкового штурму”, тематичних дискусій, „круглих 
столів” тощо. 

Звичайно, основною формою навчання у закладах вищої освіти є лекції. З 
метою формування готовності майбутніх фахівців до ефективної професійної 
комунікації лекція не повинна бути монологом викладача. Інформатизація усіх 
процесів, зокрема й освітнього, дозволяє поєднувати слово викладача з 
різними дидактичними засобами, методами та прийомами. Перш за все, це 
застосування сучасних інформаційних технологій, зокрема презентацій – для 
кращого сприйняття навчального матеріалу. До того ж, проблемна лекція за 
формою подання навчального матеріалу принципово відрізняється від лекції 
інформаційної. Якщо зміст інформаційної лекції подається як уже відомий 
матеріал, що підлягає запам’ятовуванню, то на проблемній лекції нові знання 
подаються студентам як невідоме, те, що вони повинні усвідомити. Функція 
студентів під час такої лекції – не просто бути пасивним спостерігачем, щоб 
засвоїти інформацію, а бути активним учасником навчального процесу, 
залучитися у відкриття невідомих для себе знань. Навчальна проблема та 
система її розв’язання, висунення гіпотез, їх підтвердження чи спростування 
спонукають майбутніх фахівців інформаційно-документознавчої галузі до 
спільного пошуку. Діалогічність проблемної лекції розвиває такі компоненти 
комунікативної готовності майбутніх фахівців інформаційно-документознавчої 
галузі, як знання проблеми спілкування, мовної та невербальної культури, 
формує переконаність у перевазі діалогу в процесі навчальної діяльності, а не 
монологу.  

Під час вивчення теми „Контроль за виконанням документів” з курсу 
„Діловодство” [4, 46] можна застосувати неімітаційний метод активного 
навчання – проблемний семінар.  Завданням є визначення термінів виконання 
таких документів: 

· депутатський запит; 
· звернення громадян; 
· документ без зазначення терміну виконання; 
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· документ із зазначенням терміну виконання; 
· документ з позначкою „терміново”. 
Така форма спільного обговорення як „мозковий штурм”, була 

започаткована в першій половині минулого століття. „Мозковий штурм” – це 
спільне розв’язання творчої проблеми, яке забезпечується особливими 
прийомами. Ця методика спрямована на активізацію творчої думки з 
використанням засобів, які знижують рівень критичності та самокритичності 
людини, а, натомість, підвищують її впевненість у собі та власних можливостях 
і спонукають до творчого пошуку. Поетапно „мозковий штурм” можна окреслити 
таким чином:  

– перший етап – генерація ідей: учасники повинні вільно та неупереджено 
висувати свої пропозиції та думки щодо вирішення певного заздалегідь 
сформульованого завдання. Важливою умовою цього етапу є цілковите 
дотримання учасниками загальноприйнятих етичних норм. На першому етапі 
не допускається будь-яка форма критики. Це сприяє вільному вираженню 
власних ідей та думок, оскільки учасники розуміють, що їхні твердження не 
будуть визнаватися недоречними або безглуздими; 

– другий етап – синтез ідей: після генерації ідей потрібно обрати серед них 
кращі й не відкинути гірші. У більшості випадків найкращі ідеї не мають чітко 
визначеного автора, бо є результатом спільної колективної творчості учасників; 

– третій етап – двополярне обговорення кращої ідеї: після вибору кращої 
ідеї треба розподілитися на дві групи – прибічників і супротивників. Вони 
спробують ще раз проаналізувати всі аргументи „за” і „проти” стосовно 
висловленої ідеї. 

Для ефективності „мозкового штурму” важливо дотримуватися й інших 
правил, які є необхідними та обов’язковими для отримання позитивного 
результату. По-перше, бажано, щоб на розгляд виносилося лише одне 
питання. По-друге, бажано, щоб у процесі обговорення брала участь доволі 
велика група учасників, щонайменше 12 осіб. По-третє, для підкреслення ідеї 
рівності всіх учасників, а отже, і їхніх ідей, варто розмістити учасників по колу, 
цей психологічний прийом дасть можливість усім учасникам бачити один 
одного та встановити позитивний контакт. Установлення часових меж також 
може сприяти підвищенню ефективності обговорення, оскільки спеціалісти 
рекомендують давати щонайменше 30 хвилин для процесу обговорення, проте 
цей термін може бути змінений залежно від складності поставленого завдання 
та кількості учасників.  

Метод „мозковий штурм” може застосовуватися в різних сферах життя та 
під час підготовки студентів у закладах вищої освіти. Скажімо, під час вивчення 
теми „Технологія проведення ПР-акцій” з курсу „Організація сучасної ділової 
комунікації” викладач пропонує студентам обрати організацію у будь-якій 
галузі діяльності, надати їй назву, розробити логотип, обґрунтувати 
конкретні засоби проведення ПР-акцій, завдяки яким організація 
досягне високого успіху. 

Тематична дискусія утворюється як процес діалогічного спілкування 
учасників навчального процесу, у ході якого здійснюється формування 
практичного досвіду в обговоренні й розв’язанні теоретичних і практичних 
проблем. Під час дискусії майбутні фахівці інформаційно-документознавчої 
галузі вчаться точно висловлювати свої думки та судження в доповідях і 
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виступах, розвивають мовно-мовленнєву компетентність. Під час проведення 
дискусії можуть застосовуватися елементи „мозкового штурму” та ділової гри. 
Про результативність дискусії можна говорити, коли в студентів сформувалася 
певна думка щодо обговорення питання аби підтвердилися погляди, які мав 
дехто з присутніх до початку колективного обговорення. Якщо під впливом 
дискусії в частини учасників змінилися погляди, то це означає, що подіяв 
„ефект переконання”. Він виявляється навіть тоді, коли в декого зі студентів 
зароджуються сумніви щодо правильності своїх думок та поглядів. Відмінність 
дискусії від полеміки полягає в тому, що під час дискусії її учасники доходять 
якоїсь спільно виробленої точки зору, а під час полеміки кожен залишається на 
ствердженні своєї точки зору. Науковці називають „нульовим ефектом” 
дискусію, коли погляди, думки більшості людей не змінюються. Під час 
вивчення теми „Публічний виступ і дискусія” з курсу „Протокол та етикет 
ділового спілкування” пропонуємо проводити дискусію на одну з обраних тем: 
„Вища освіта: за і проти”, „Переваги й недоліки Інтернет-спілкування” тощо. 

Серед імітаційних неігрових методів нами застосовуються такі: аналіз 
конкретних ситуацій, імітаційні вправи, тренінги. Зокрема, під час вивчення 
теми „Інформаційно-довідкові документи. Службові листи” з курсу 
„Діловодство” [4, 27] ми застосовуємо метод аналізу конкретних ситуацій, 
пропонуючи студентам скласти два листи (за вибором): 

– у якому пояснюється, чому вчасно Ви не виконали замовлення, що 
передбачені умовами договору; 

– у якому Ви нагадуєте про необхідність сплати боргу Вашій установі; 
– лист на придбання до бібліотеки закладу вищої освіти підручників та 

посібників з діловодства. 
Досить часто застосовуваним на практичних заняттях є також метод 

імітаційних вправ. Скажімо, під час вивчення теми „Вербальні засоби 
спілкування та мовленнєвий етикет” з курсу „Організація сучасної ділової 
комунікації” подаються такі завдання студентам:  

· складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких Ви висловлюєте 
згоду; 

· складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких Ви висловлюєте 
незгоду; 

· складіть перелік слів та виразів, за допомогою яких Ви висловлюєте 
оцінку дій або вчинків іншого. 

До теми „Етикетна атрибутика” з курсу „Протокол та етикет ділового 
спілкування” пропонуємо виконати такі завдання: 

· скласти лист вдячності за отриманий діловий подарунок; 
· скласти текст вітальної листівки діловому партнерові з нагоди ювілею 

фірми, національного свята, народження дитини, Нового року тощо; 
президенту фірми з нагоди його ювілею; колезі з приводу виходу на пенсію та 
ін.; 

· розробити пропозиції щодо вручення квітів членам офіційної делегації з 
урахуванням особливостей „мови квітів” у різних культурах. 

Під час вивчення питання „Вправи для проведення тренінгу” з курсу 
„Організація сучасної ділової комунікації” пропонуємо скласти „Декларацію 
самоцінності”. Мета вправи: рефлексія оптимістичної позиції особистості 
стосовно себе. При складанні „Декларації самоцінності” необхідно 
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акцентувати увагу на вираженні самоставлення (самоствердження, 
самосхвалення, самостимулювання, талановитість тощо).  

Серед імітаційних ігрових методів навчання нами застосовуються ділові 
ігри та ігрове проектування. 

1. Зокрема, до теми „Культура усного ділового спілкування” з навчальної 
дисципліни „Ділове мовлення та редагування службових документів” 
студентам пропонується обрати одну з ролей і обіграти ситуацію. Дійові 
особи: секретар-референт фірми з постачання сільськогосподарської техніки 
„Агростар”; абонент – директор агрофірми „Лан”. Ситуація: абонент 
телефонує з приводу закупівлі сільськогосподарської техніки. У цей час 
директор фірми „Агростар” проводить нараду. Задання студентам: 
продемонструвати телефонний діалог. 

Ігрове проектування як метод навчання ми проводимо під час вивчення 
теми „Зовнішній вигляд ділової людини” з курсу „Протокол та етикет ділового 
спілкування”. Зокрема, до завдань відносимо такі: 

1. Розробити проект жіночого то чоловічого ділового костюма залежно від: 
– мети зустрічі; 
– корпоративної культури закладу, де проходитиме зустріч; 
– посади партнера, з яким відбудеться розмова. 
2. Розробити проект стилю інтер’єру та кольорової гами, фірмовий знак 

та одяг для фірми, яка працюватиме в інформаційно-документознавчій галузі. 
3. Розробити проект (презентацію) жіночого/чоловічого ділового 

гардеробу з урахуванням усіх вимог ділового протоколу. 
Таким чином, процес формування готовності майбутніх фахівців 

інформаційно-документознавчої галузі повинен містити в собі різні активні 
форми навчання. Такі форми прийнято розподіляти на дві групи: імітаційні та 
неімітаційні. У свою чергу, імітаційні технології складаються з неігрових 
(наприклад, тренінги, аналіз конкретних виробничих ситуацій) та ігрових 
методів навчання (це можуть бути ділові ігри, ігрове проектування тощо). Що 
стосується неімітаційних засобів навчання, то вони представлені такими 
методами, як „мозковий штурм”, „круглий стіл”, тематичні дискусії, проблемні 
лекції та семінари. Слід зазначити, що для формування усіх складових 
готовності майбутніх фахівців (мотиваційного, когнітивного, операційного, 
комунікативного, рефлексивно-креативного компонентів) під час навчання 
потрібно послідовно застосовувати як неімітаційні, так й імітаційні методи 
навчання. 

 
Список використаних джерел: 

1. Гузій І. С. До питання формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи. URL: 
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/43509/2/2018_Huzii_I_S-
Do_pytannia_formuvannia_152-153.pdf. 

2. Крохмаль І. М. Когнітивний компонент професійної готовності майбутнього 
фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. URL: 
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3446/1/Krochmal.pdf. 

3. Крохмаль І. М. Комунікативний компонент професійної готовності майбутнього 
фахівця з інформаційної, бібліотечної та архівної справи. URL: 
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3440/1/Krohmal.pdf. 



17 czerwca 2019 rok · Krakow, Polska · 13 
. 

4. Курило Н. О., Лєсовець Н. М. Діловодство: метод. рек. для студ. спец. 
„Документознавство та інформаційна діяльність” ден. та заоч. форми навч. 
Луганськ, 2010. 82 с. 

5. Романишин Ю. Л. Формування готовності майбутніх документознавців-
менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій URL: http://dspace.tnpu.edu.ua. 

 
 

 
ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: 

ТРАДИЦІЙНІ ЦІННОСТІ, НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ 
 

Сикало Ірина Михайлівна 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доцент Лєсовець Н. М. 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Україна 
 
Актуальність статті полягає в тому, що сьогодні дитяча бібліотека є 

осередком культурного, розумового, психологічного розвитку дітей – нової 
генерації нації. Проте сегмент дитячих бібліотек у сучасному інформаційному 
просторі ще не достатньо вивчений та потребує узагальнення та 
систематизації набутого досвіду з упровадження інноваційних форм роботи 
та покращення її традиційних форм.  

Метою статті є узагальнення та систематизація досвіду роботи 
вітчизняних дитячих бібліотек та визначення перспектив їх подальшого 
розвитку і функціонування. 

Завдання статті полягає у вивченні традиційних та новаторських підходів 
у роботі дитячих бібліотек України. 

Дослідники А. Гордієнко [2], А. Кобзаренко [5], Т. Манжула [6], Н. Новікова 
[8] та багато інших фахівців у галузі бібліотечної справи присвятили наукові 
праці вивченню досвіду роботи дитячих бібліотек різних куточків нашої 
країни. 

Питання збереження культури, відродження духовності в сьогоднішніх 
умовах набувають особливої значущості. Як завжди, провідну роль у 
підтримці й розвитку культури відіграють бібліотеки, які роблять усе можливе, 
щоб зберегти її як національне багатство й духовне надбання людства. 
Постійно підвищується соціальна роль бібліотек як осередків інформації та 
місця організації дозвілля, адаптації до нових умов життя й задоволення 
інтелектуальних і духовних запитів. Стратегічним напрямом для всіх бібліотек 
і суспільства в цілому є духовне виховання дітей та захист їхніх прав і свобод. 
Він орієнтований на особистість, унікальність, своєрідність кожної дитини, на 
її духовний внутрішній світ; на гуманізм, повагу до гідності й прав дитини на 
свободу, щастя та всебічний розвиток [5]. 

Сьогодні дитяча бібліотека стала сучасним інформаційним, освітнім, 
дозвіллєвим центром, який інтенсивно розвивається. Бібліотеки для дітей 
активно опановують інформаційні технології, упроваджують інновації, 
програмну діяльність, змінюють пріоритети, розширюють соціальне 
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